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September 2022  

 

Algemene nieuwsbrief locatie Blauwe Vogelweg, SO en VSO-uitstroomprofiel 

dagbesteding 

Bezoek ons ook op Facebook: mytylschool De Thermiek 

 

e-mailadres redactie: dbreedveld@resonansonderwijs.nl  

 

Nieuws vanuit het management 
 

Beste ouders en verzorgers, 

 
 

Voor u ligt de eerste oudernieuwsbrief van het nieuwe schooljaar.  

Voor de leerlingen en het team zitten de eerste weken er al weer op. Dit zijn best 

spannende weken voor veel leerlingen, vooral als je een nieuw juf en/of nieuwe 

klasgenoten hebt gekregen. We hebben de indruk dat iedereen intussen aardig zijn draai 

heeft gevonden.  

 

Komende weken zijn er voor alle groepen groepsbesprekingen gepland, waarin de 

groepsplannen voor komen jaar besproken worden.  

 

Op de ouderinformatieavond van dinsdag 13 september wordt u als ouders geïnformeerd 

over deze groepsplannen en andere bijzonderheden rond de groep.  

 

We hopen dat we uw kind een fijn en leerzaam schooljaar kunnen bieden! 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Claudy Luiten (afdelingsdirecteur so-t en so-a) 

Tiny Hoekema (afdelingsdirecteur vso-db) 

Diony Breedveld (afdelingsdirecteur so-m en so-a) 
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Ter herinnering, medicijnbeleid Thermiek 
 

Van u, als ouder(s)/verzorger(s), wordt 

verwacht dat u, indien er medicatie door 

De Thermiek gegeven moet worden, een 

medicatieovereenkomst aangaat. Bij 

veranderingen moet er altijd een nieuwe 

medicijnovereenkomst ingevuld worden 

door de ouder/verzorger. 

Deze overeenkomst wordt compleet 

ingevuld en kunt u geven aan de klas. Dit 

kan gescand per mail aan de mailbox van 

de klas of meegeven met uw 

zoon/dochter. 

 

De medicatie wordt aangeleverd in de originele verpakking of blister. Hierop staat de 

naam van uw kind, de juiste naam van het medicijn en de juiste dosering beschreven. 

Let op: In sommige gevallen dienen tabletten door de onderwijsassistent gehalveerd te 

worden. Medicatie die niet in de originele verpakking/blister zit, mag niet gegeven 

worden.  

Indien nodig ook de materialen aanleveren om de medicatie toe te dienen, zoals spuitjes, 

maatbekertjes, koppelstukjes voor PEG of mic-key, tabletdeler enz. 

 

Resultaten tevredenheidsonderzoek 
De scholen van stichting Resonans hebben in het kader van kwaliteitszorg een onderzoek 

onder medewerkers en ouders uitgevoerd. We hebben hiervoor het instrument Scholen 

met Succes gebruikt.  

Als ouders heeft u over verschillende thema's uw mate van tevredenheid aangegeven. 

Hieronder ziet u de thema's met de behaalde gemiddelde scores voor De Thermiek. In de 

laatste kolom ziet u het gemiddelde van alle scholen van Resonans. 

 

Thema's                                              De Thermiek       Resonans 

Imago van de school 85% 80% 

Onderwijsproces 74% 71% 

Veiligheid en schoolklimaat 82% 73% 

Sturen, kwaliteitszorg en ambitie 78% 71% 

Samenwerking met ouders 72% 66% 

 

Oproep aan ouders om mee te doen met focusgroep 
Graag willen we met een groep ouders in gesprek gaan n.a.v. het 

tevredenheidsonderzoek, de zogenaamde focusgroep. We zoomen in op 

de resultaten. Aan de orde komen vragen als: 

 

• wat valt op aan de resultaten?  
• waarom scoren bepaalde items goed en andere wat minder? 

• zijn er verschillen tussen de afdelingen? 

• wat zouden oorzaken kunnen zijn?  

• waar liggen verbetermogelijkheden? 

 

  



 
We doen hierbij een oproep aan ouders om deel te nemen aan 

deze focusgroep. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat alle 

afdelingen vertegenwoordigd zijn. U hoeft geen bepaalde 

voorkennis te hebben, het gaat gewoon om de ervaringen van 

u en uw kind op school.  

 

We zullen dit gesprek onder een genot van een kop thee of 

koffie met wat lekkers houden op: vrijdag 23 september van 

10 tot 11.30 uur.  
 

Twee ouders van de Medezeggenschapsraad zullen hierbij ook aanwezig zijn. Het gesprek 

wordt begeleid door Diony Breedveld (afdelingsdirecteur so) en Tiny Hoekema 

(afdelingsdirecteur VSO). 

 

Het thema “samenwerking met ouders” zal gedurende het hele schooljaar extra aandacht 

krijgen. Op de studiedag van 17 oktober zal Peter de Vries voor het team een lezing 

verzorgen over ouderbetrokkenheid. We willen in de focusgroep ook bekijken hoe we als 

ouders en school samen kunnen optrekken om deze samenwerking verder te kunnen 

ontwikkelen. 

 

Heeft u interesse dan kunt u een mailtje sturen naar mytylschool@dethermiek.nl Diony 

of Tiny neemt  dan contact met u op.  

 
Zomerfeest 
Wat een gezellige middag was het zomerfeest. Het Rad van Fortuin 

heeft goed gedraaid met een opbrengst van €247,00.   

 

We willen de volgende ouders/bedrijven bedanken die hieraan 

hebben meegewerkt. 

- Ouders van Dani Zwaan voor de bloemen.  

- Moeder van Stijn van der Hulst voor de pedicure-bon en 

oliën,  

- Moeder van Naja van Zwieten voor de boeken.  

- Brownies & Downies uit Katwijk en Leiden voor de bonnen.  

- Plantencentrum de Mooy uit Rijnsburg voor planten.  

- Leuk uit Rijnsburg voor de armbandjes.  

- Ruud van der Meer ( man van Carla) voor de planten.  

- Etos Oegstgeest.  

 

Zonder deze sponsors hadden we niet zoveel mooie prijzen gehad!  

Nogmaals bedankt namens Het Rad van Fortuin team.  

 

Studiedag  
Afgelopen donderdag hadden alle medewerk ers van De Thermiek 

een studiedag. Naast een scholing van ‘Ervaar het maar’ en 

‘Wereldoriëntatie’ zijn we bezig geweest met het maken van de 

jaarplannen en was er ook tijd om aan andere administratieve 

werkzaamheden te werken. Het was een productieve dag! 
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Kinderboekenweek 
In de week van 10 t/m 15 oktober is het weer tijd voor de KINDERBOEKENWEEK. 

Dit jaar is het thema GIGA GROEN. 

Traditiegetrouw zal er op woensdag 12 oktober van 9.00 uur tot 12.00 uur de 

KINDERBOEKENMARKT zijn. 

Heeft u nog oude kinderboeken thuis waar u niets meer mee doet?  

Wij zouden ze graag voor de markt gebruiken. 

U kunt ze dan met uw kind meegeven naar school, ze komen dan uiteraard op de goede 

plek terecht! 

 

Tot ziens op de KINDERBOEKENMARKT! 

 

 
Andy Griffiths en Terry Denton, auteur en illustrator van de populaire reeks 'De 

waanzinnige boomhut', maken het Kinderboekenweekgeschenk voor de 68ste 

Kinderboekenweek. Edward van de Vendel, die de boeken van Griffiths en Denton 

vertaalde, zal deze taak ook voor het Kinderboekenweekgeschenk op zich nemen. 

Illustrator Marije Tolman maakt het Prentenboek van de Kinderboekenweek. De 

Kinderboekenweek 2022 heeft als thema Gi-ga-groen! en vindt plaats van 5 t/m 16 

oktober. 

 

Meer leuke informatie over de kinderboeken week  is te vinden 

op  www.kinderboekenweek.nl 

 

Over de hele week zijn er verschillende activiteiten op school. Zoals voorlezen in de klas 

door de afdelingsdirecteuren, IB-ers, administratie en ICT-ers. Er is een fotowedstrijd per 

klas en een echt boekenbal.   

 

 

 

http://www.kinderboekenweek.nl/


 

Leidens Ontzet  
Je ziet het al aan de gele borden rond de stad en menig 

Leienaar bereidt zich voor op het feest der feesten. 

Op 3 oktober zijn alle leerlingen vrij. Ieder jaar wordt met 

Leidens Ontzet op feestelijke wijze herdacht dat op 3 

oktober 1574 een einde kwam aan de maandenlange 

Spaanse belegering van de stad. In de stad worden 

verschillende evenementen georganiseerd zoals 

kinderkermis op het Pieterskerkplein, kinderactiviteiten in 

het van der Werfpark, straattheater op de Steenschuur en 

niet te vergeten de grote optocht met als thema “Echt 

waar?!”.  

 

Ook op De Thermiek laten wij dit feest niet zomaar voorbij 

gaan.  

Voor De Haviken en De Buizerds begint het feest al op 30 

september. Zij gaan naar het Minikoraal. De Haviken en 

De Buizerds zingen samen met kinderen uit groep 7 en 8 

van andere scholen liedjes over de historie van Leidens 

Ontzet. Maar ook voor de andere kinderen op De Thermiek 

is het feest, we gaan met z’n allen hutspot eten. Er wordt 

rekening gehouden met de leerlingen die Halal eten of vegetarisch zijn.  

 

 

Extra vergoeding logeeropvang per 1 juli  
Nieuwsbericht | 14-07-2022 | 16:38 

 

Logeeropvang is tijdelijke opvang voor 

mensen met een ziekte, beperking of 

psychische problemen. Het kan eraan 

bijdragen dat ouders 

met enige regelmaat worden ontlast van 

hun zorgtaken voor hun thuiswonende 

kinderen. 

 

Om te voorkomen dat er wordt afgezien van logeeropvang vanwege te hoge kosten, is de 

mogelijkheid voor een extra vergoeding mogelijk gemaakt. Zodat er genoeg ruimte over 

blijft voor het organiseren van de overige zorg. Wanneer die ruimte er niet is, kan het 

zorgkantoor op grond van deze wijziging extra kosten toestaan. Dit is middels een 

bepaling aan de Regeling langdurige zorg (Rlz) toegevoegd. Het doel hiervan is om 

mensen langer thuis te laten wonen, in de eigen vertrouwde omgeving. Deze nieuwe 

maatregel is ingegaan per 1 juli 2022 maar werkt terug tot en met 1 januari 2022 en 

geldt voor: 

- mensen met een Wlz-indicatie met mpt of pgb 

- die thuiswonen 

 

Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, kunt u contact opnemen met het 

zorgkantoor. Op grond van de toelichting zal een afweging worden gemaakt of de extra 

kosten voor logeeropvang in verhouding staan tot de voordelen die het heeft om de Wlz-

zorg thuis te ontvangen. 

 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0036014


 

Voorstellen team van de Persoonlijke Begeleiding (PB) 
 

Beste ouders, 

 

Sommige kinderen krijgen al geruime tijd 

persoonlijke begeleiding op school, voor anderen is 

dit nieuw. Misschien heeft u onze namen thuis al wel 

gehoord, misschien ook niet. Niet alle kinderen 

vertellen met wie ze gewerkt hebben. En al is de 

naam bekend, dan is het niet altijd duidelijk welk gezicht en persoon er bij deze naam 

past. 

Een goede reden dus om ons team aan het begin van dit nieuwe schooljaar aan u voor te 

stellen. 

 

Maar eerst even in het kort wat we doen. 

 

Wij zijn het PB-team op de Thermiek. Wij geven persoonlijke begeleiding aan diverse 

kinderen op school. Als team zijn wij in dienst van De Schavuiten. Omdat de school er 

voor heeft gekozen met één zorgaanbieder te werken, om zoveel mogelijk rust en 

continuïteit te bewerkstelligen, is  

De Schavuiten al jaren het vaste gezicht binnen de school. 

Wij begeleiden de kinderen die, naast wat de klas kan geven, extra zorg of ondersteuning 

nodig hebben. Bv extra ondersteuning om tot werken te komen, even eruit om te 

ontprikkelen en op te laden voor de rest van de dag, of begeleiding bij eetmomenten en 

toiletgang. We werken veel individueel met de kinderen buiten de klas, maar soms ook in 

de klas.  

We proberen zoveel mogelijk per schooljaar dezelfde gezichten aan dezelfde kinderen te 

koppelen, maar zullen bij ziekte en mogelijk vrije dagen zoveel mogelijk elkaars roosters 

proberen over te nemen waardoor alle kinderen alle persoonlijk begeleiders kunnen 

tegenkomen. Daar wij veel overleg en contact hebben met elkaar en de kinderen ons 

vaak zien, geeft dat meestal geen probleem. 

 

Wie zijn we? 

 

Ik ben Loïs Maassen en woon met veel plezier in Katwijk met mijn 

gezin. 

Na HBO SPH in Den Haag heb ik 10 jaar in Zoetermeer gewerkt als 

begeleidster op een woongroep.  

Nu werk ik al heel wat jaren op de Thermiek als pb’er, waar ik heel 

erg van geniet. 

Naast mijn werk vind ik het leuk om te zingen. Dit doe ik in een koor.  

Ik kijk uit naar komend schooljaar. 

 

 

 

Sinds 1 mei werk ik met veel plezier als PB er op de Thermiek.  

Tot mijn veertigste heb ik als leerkracht in het basisonderwijs voor 



 
de groep gestaan.  

Daarna als secretaresse van het gemeentebestuur van 

Lisse een 

hele andere koers gevaren. Nu toch weer terug in de 

onderwijs- 

wereld: daar ligt mijn hart!  

Thuis geniet ik van de tuin en mijn vele huisdieren. 

Twee 

kleinzoons ( eeneiige tweeling) maken daarbij mijn 

leven tot een  

feestje 😀 

Graag tot ziens in de klas of op de gang!  

Hartelijke groet, Sandra Westerhoven 

 

Mijn naam is Ingeborg en ik werk sinds eind 2021 als 

persoonlijk begeleider via de Schavuiten. 

Elke dag een stukje `meelopen` met de kinderen, vind ik 

prachtig om te doen! 

Sinds een kleine 2 jaar mag ik mijzelf baas van een 

Rottweiler noemen en zijn wij  druk bezig met speuren en 

sport en spel. 

Daarnaast kan ik ook volop genieten van mijn hobby 

keramiek en niet te vergeten mijn kinderen, aanhang en 

echtgenoot. 

Mocht je nog meer willen weten, schroom niet. 

 

 

Mijn naam is Hoedayfa maar iedereen noemt mij Hoedy. Ik ben 26 

jaar en vanaf dit jaar ben ik voor 5 dagen werkzaam op de Thermiek 

als persoonlijk begeleider. Hiernaast werk ik nog in de 

thuisbegeleiding en hiervoor heb ik op de BSO gewerkt. Ergens 

tussen dat drukke schema studeer ik nog pedagogische 

wetenschappen. En daarnaast voetbal ik bij het geweldige 

Voorschoten’97. Ik heb onwijs veel zin om aan de  

slag te gaan bij de Thermiek! 

 

 

 

Ik ben Ingrid Schulte en werk nu 1,5 jaar op de 

Thermiek als persoonlijk begeleider. Naast dat ik 

begeleiding geef, ben ik ook de coördinator van ons 

team. Ik ben verantwoordelijk voor de planning en 

coördinatie voor ons team binnen de school. 

 

Na mijn studie heb ik 10 jaar in de jeugdhulpverlening 

gewerkt bij een MKD. Ambulante hulpverlening voor 

peuters en kleuters met ontwikkelingsachterstanden en  

gedragsproblemen. Daarna ben ik even een hele andere 

kant opgegaan en heb ik 16 jaar bij mijn man in zijn 

eigen zaak, een doe-het-zelf-winkel, gewerkt. Toch bleef het werken met  

kinderen trekken, en toen daar de gelegenheid was, ben ik weer in het werk 

teruggekomen. Ik startte als gastouder, maar merkte al snel dat ik iets miste en meer 

wilde, waardoor ik na 4 jaar besloten heb te stoppen hiermee. Via invalwerk bij Basalt op 



 
de TPG (therapeutisch peutergroep) en als persoonlijk begeleider op de Thermiek en BSO 

de Vrije Vogel, ben ik vanaf afgelopen schooljaar een vaste kracht in het PB-team.  

 

Ik werk hier met veel plezier en geniet van de kinderen. Van wie ze zijn en wat ze doen. 

 

In mijn vrije tijd doe ik graag aan handbal (keepster), concerten bezoeken, lezen en 

maak ik doorlopers in mijn puzzelboek. In het weekend sta ik zoveel mogelijk langs de 

lijn om mijn dochter en zoon aan te moedigen tijdens hun sportwedstrijden. 

 

Op naar een goede samenwerking en een fijn schooljaar! 

 

Groeten van de Persoonlijk Begeleiders 

 

 

Ingekomen Post/Mail  
 

 

 

 
 

 

 

Ieder kind heeft grenzen nodig 

Voor je puber ben je niet meer de kapitein op het schip zoals je dat eerder was. Je staat 

nu op de wal en houdt met een touw contact met zijn scheepje. De ene keer moet je het 

touw wat strakker aantrekken en de andere keer kun je het wat laten vieren.  

Welke grenzen horen bij zijn leeftijd? Wat mag en kan hij al zelf beslissen? Hoe stel je 

grenzen? 

Wat doe je bijvoorbeeld als je kind zegt: Dat is echt een áchterlijke vroege tijd dat ik 

thuis moet zijn. Dat hoeft niemand. En ik ga het ook niet doen….’ 

Ieder kind heeft grenzen nodig. Ook pubers. Al zijn ze de laatsten om dat toe te geven. 

Ze weten en kunnen immers alles zelf! 

 

Een paar tips 

• Je puber zit in een ingewikkelde overgangsfase naar de volwassenheid. Als je weet 

wat er in deze fase gebeurt kun je je kind beter begrijpen en begeleiden. Deel je 



 
ervaringen met andere ouders. Lees over de puberteit. Volg een puberoudercursus. 

www.cjgcursus.nl. 

• Maak keuzes in wat jij echt belangrijk vindt. Dat hij zijn kamer elke dag netjes 

opruimt?, dat hij zich netjes aankleedt als hij naar opa en oma gaat? of dat hij altijd 

laat weten waar hij is als hij niet direct uit school thuiskomt?  

• Bespreek jullie regels, laat je kind er zijn zegje over doen. Aan gezamenlijk gemaakte 

afspraken kan een kind zich gemakkelijker houden.  

• Als een afspraak eenmaal is gemaakt blijf dan zoveel mogelijk uit discussie. Zeur 

niet. Houd vast aan de afspraak. Is je kind een half uur later thuis dan afgesproken? 

Vertel hem dat hij de volgende keer een half uur eerder thuis moet zijn. En doorsta 

zijn woede. 

• Laat je niet te veel leiden door irritaties die je voelt over zijn gedrag. Bijvoorbeeld als 

hij lui op de bank hangt. Laat hem liggen, zucht eens diep, en richt je aandacht 

ergens anders op.  

• Maak wat lekkers te drinken. Vraag of hij een eindje wil opschuiven zodat jij er bij 

kunt. ☺  

Diep van binnen waardeert een puber wel degelijk jouw betrokkenheid en duidelijkheid. 

 

Wil je met iemand praten over grenzen aangeven, kijk op www.cjghm.nl, kies jouw 

gemeente en zoek pedagogisch advies of CJG pedagoog. 

Je vindt er ook informatie over de puberteit en cursussen voor puberouders. 

 

Stichting Wigwam 
Het is heerlijk om er even tussenuit te zijn met het hele gezin. Maar 

met een zoon of dochter met een beperking is het vinden van een 

leuke vakantiebestemming niet eenvoudig. Daarom zijn er 

Wigwamvakanties: begeleide vakanties op verschillende plaatsen in 

Nederland. 

https://www.stichtingwigwam.nl/ 

 

Planning 2022-2023 

 

Datum Klas(sen) Activiteit 

9-9-2022 Mezen en Mussen Kleutervrije dag 

16-9-2022 Merels en Eenden Kleutervrije dag 

23-9-2022 Mezen en Mussen Kleutervrije dag 

30-9-2022 Merels en Eenden Kleutervrije dag 

3-10-2022 Alle groepen Leids ontzet 

6-10-2022 Tuinfluiters, Sperwers, 

Valken 

Afivauna 

7-10-2022 Mezen en Mussen Kleutervrije dag 

11-10-2022 Kieviten Naturalis 

http://www.cjgcursus.nl/
http://www.cjghm.nl/
https://www.stichtingwigwam.nl/gezinsvakanties/periodes-2022/


 

14-10-2022 Merels en Eenden Kleutervrije dag 

17-10-2022 Alle groepen Studiedag 

21-10-2022 Mezen en Mussen Kleutervrije dag 

24 t/m 28 okt Alle groepen Herfstvakantie 
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